
Välj skjutdörrsmodell
Varje modell har sin unika design och profil.

Välj tillbehör
Med tillbehör som LED belysning kan du addera 
ytterligare funktionalitet till din skjutdörrslösning. 

Välj fyllning
Vi har ett stort utbud av fyllningar vilket gör att 
du lätt kan hitta något som passar just dig!
Vid varje dörrmodell ser du vilka fyllningar du  
kan välja till just den dörren.

Planera och kombinera 
din skjutdörrslösning
Tradition och klassisk elegans eller modernt, skandinaviskt och stilrent?  
Vill du skapa en ny stil kan snygga skjutdörrar vara en del av förändringen.  
Våra skjutdörrar finns i flera naturliga träslag, folie, glasytor och speglar i olika stilar. 

LED belysning Takskena

Fyllning

Dörrprofil
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två fyllningar

Golvskena

Skapa din måttanpassade skjutdörrslösning så här:

Våra fyllningar och avdelare kan kombineras på olika sätt
och nedan ser ni exempel på det.

Hel fyllning Avdelad fyllning Kombination av 
två fyllningar

Skjutdörrar
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive 25% mervärdesskatt.Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser inklusive 25% mervärdesskatt.
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Planera och kombinera
din skjutdörrslösning

Skjutdörrar

Leverans
Efter 2-4 veckor har vi producerat en skjut-
dörrslösning efter de mått och färger som  
du har angett.

Besök återförsäljare
Ta med dina mått och besök din återförsäljare.
De kan hjälpa dig med att rita både inredning 
och skjutdörrslösning i vårt planeringsprogram. 
Återförsäljaren gör även beställningen. 

Information gällande 
alla skjutdörrar

På www.elfa.com har vi alltid öppet!  
Där hittar du mer inspiration och information. 

• Eftersträva jämt antal dörrar för största öppningsbredd.
• Inredning med utdragbara funktioner kan ej placeras

bakom fast dörrskarv.
• 2-spårig golv- och takskena ingår i priset.
• 10 års garanti på rörliga delar.
• För att få plats med både skjutdörrar och inredning

rekommenderar vi ett minimidjup på 685 mm.

Mät
Mät höjden mellan golv och tak på på tre ställen. 
Det får max skilja 12 mm mellan lägsta och  
högsta höjd. Skiljer det mer än 12 mm, diskutera 
bästa lösning med din återförsäljare. Mät bredden 
på förvaringsutrymmet på två ställen (golv och 
tak). Tänk på att mäta 685 mm ut från väggen som 
kommer att motsvara platsen där skjutdörrarna  
ska placeras.


